INFORMACIJE O UPISU
Rang lista za upis na pravni studij sastavlja se na temelju uspjeha u srednjoj školi, položenih ispita na
državnoj maturi, provjeri posebnih sposobnosti i dodatnih učenikovih postignuća prema sljedećem sustavu
bodovanja:
a) na temelju uspjeha
u srednjoj školi
b) na temelju položenih ispita
na državnoj maturi
- hrvatski jezik (viša razina)
- matematika
- strani (ili klasični) jezik
(viša razina)
- izborni predmet (povijest,
ﬁlozoﬁja, logika, sociologija)

PRAVNI FAKULTET
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Trg maršala Tita 14
10000 Zagreb

do 300 bodova

Telefon:
do 200 bodova
do 150 bodova

01/ 4564 328
01/ 4564 327

do 200 bodova
do 100 bodova

c) na temelju dodatnih učenikovih
postignuća
(osvojeno prvo mjesto na državnom
natjecanju za učenike srednjih škola
(u organizaciji Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta Republike Hrvatske)
iz bilo kojeg društvenog, humanističkog
ili prirodoslovnog predmeta
do 50 bodova
Student pravnog studija koji u srednjoj školi nije učio
latinski jezik najmanje dvije godine, dužan je na fakultetu položiti ispit iz latinskog jezika do početka ljetnog
semestra prve godine studija.

PRAVNI FAKULTET
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

E-adresa:
referada@pravo.hr

www.pravo.hr
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PRAVNI FAKULTET
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu najstarija je visokoškolska ustanova u Republici Hrvatskoj. Utemeljen
je dekretom kraljice Marije Terezije 1776. g. u okviru
Kraljevske akademije znanosti. Kroz zadnja tri stoljeća
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu postao je jedno
od najvećih središta pravne znanosti srednje Europe.
Fakultet razvija jaku međunarodnu znanstvenu suradnju. Ima najbogatiju i najbolje opremljenu pravnu
knjižnicu u ovom dijelu Europe. Studenti imaju pristup velikom broju specijaliziranih domaćih i stranih
pravnih baza podataka. Studijski program omogućuje studentima stjecanje teorijskih znanja i praktičnih
sposobnosti potrebnih za djelovanje kako u hrvatskom
tako i u europskom pravnom sustavu. Smješten je na
pet iznimno lijepih lokacija u samom središtu grada:
Trgu maršala Tita 14 i 3, Ćirilometodskoj 4, Gundulićevoj 10, Nazorovoj 51.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM




5 godina
25 obvezna jednosemestralna predmeta
100 izbornih predmeta od kojih se neki izvode na
engleskom jeziku
 stručni pravni engleski, njemački i francuski jezik
 nastava u obliku predavanja, seminara, vježbi,
klinika, Moot Courts, prakse
 izrada diplomskog rada u petoj godini studija

NA PETOJ GODINI STUDIJA PET MODULA:

Podrobnije informacije bit će
objavljene na oglasnoj ploči
i web stranicama Fakulteta:

www. pravo.hr.








GRAĐANSKOPRAVNI
KAZNENOPRAVNI
USTAVNOPRAVNI
TRGOVAČKOPRAVNI
MEĐUNARODNOPRAVNI
PRAVO EUROPSKE UNIJE

AKADEMSKI STUPANJ
MAG. IUR.

UNIV. SPEC. IUR DR. SC.

MAGISTAR
PRAVA

SVEUČILIŠNI
SPECIJALIST
PRAVA

DOKTOR
PRAVNIH
ZNANOSTI

Poslijediplomski
specijalistički studij
u trajanju od 2
godine

Poslijediplomski
sveučilišni studij u
trajanju od 3 godine
(180 ECTS bodova)

Diplomski sveučilišni
studij u trajanju od 5
godina
(300 ECTS bodova)

NASTAVNICI
Osim na našem Fakultetu, naši nastavnici školovani su
na najprestižnijim svjetskim sveučilištima i znanstvenim institutima (Yale, Harvard, Cambridge, Oxford,
LSE, Edinburgh, ASSER, CEU, College of Europe,
Sorbonne, Max Planck). Daju velik doprinos stvaranju
hrvatskog pravnog sustava i uspostavi vladavine prava.
Sudjelovali su u izradi velikog broja zakona. Iz redova
naših profesora do sada smo imali tri ministra pravosuđa,
jednog ministra vanjskih poslova, predsjednika Gospodarskog i socijalnog vijeća pri UN, dva predsjednika i
značajan broj sudaca Ustavnog suda, sutkinju Europskog
suda za ljudska prava, suca Međunarodnog suda za pravo
mora. Naši su nastavnici članovi velikog broja domaćih i
međunarodnih znanstvenih i stručnih udruženja, sudjelovali su na nizu međunarodnih kongresa i konferencija
te gostovali kao predavači na mnogim inozemnim sveučilištima. 24 naša nastavnika sudjeluje u pregovorima
oko pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

ZABLUDE O PRAVNOM
STUDIJU
 TEŠKO JE UPISATI SE NA PRAVNI STUDIJ
Promijenjen je koncept prijemnih ispita na Pravnom
fakultetu u Zagrebu. Od kandidata se više ne traži puko
reproduciranje činjenica. Prijemni ispit stavlja naglasak
na sposobnost zaključivanja.


NEMOGUĆE JE ZAVRŠITI PRAVNI STUDIJ
Provođenjem bolonjskog procesa znatno je povećana
prolaznost studenata.


TEŠKO JE SNALAZITI SE NA PRAVNOM
FAKULTETU
Za brucoše je organiziran „Tjedan orijentacije“ radi
upoznavanja s studijskim programom i osobljem Fakulteta te predstavljanja pravne profesije kroz gostovanja
i predavanja uglednih pravnika. Na raspolaganju vam
stoje mentori – studenti viših godina koji vam olakšavaju snalaženje na Fakultetu. „Vodič kroz studij“ pruža
na jednom mjestu sve potrebne informacije o studiju.


PRAVNI STUDIJ JE SAMO ZA ŠTREBANJE
Pravni studij je težak. No, uz ozbiljan rad naći ćete dovoljno slobodnog vremena. Pravni fakultet podupire i organizira niz izvannastavnih aktivnosti svojih studenata.
- učlanite se u studentske udruge: ELSA, Pravnik, Studentski zbor, debatne klubove te sudjelujte u kreiranju studentskih časopisa, u debatama, borite se za prava studenata,
- surađujte s nastavnicima na znanstvenim projektima,
postanite demonstrator, student – mentor,
- sudjelujte u simuliranim suđenjima na međunarodnoj
razini,
- učlanite se u zbor Pravnog fakulteta „Capella Iuris“ i
podijelite s kolegama radost bavljenja glazbom,
- rekreirajte se u petnaestak sportova ili nastupajte za
reprezentaciju Pravnog fakulteta,
- sudjelujte u raspravama i razmjenjujete iskustva na forumima studentskih udruga,
- dođite na tulume koje kroz cijelu godinu organiziraju
studentske udruge Pravnog fakulteta,
- krenite na studijska putovanja (London, Paris, Bruxelles).



PRAVNI FAKULTET NE VODI BRIGU
O SVOJIM STUDENTIMA
Na Pravnom fakultetu u Zagrebu studira velik broj studenata. Unatoč tome, Pravni fakultet vodi brigu o onima koji
su naročito uspješni te o onima koji zbog svojih posebnih
potreba trebaju posebnu pažnju. Najboljim studentima
omogućeno je sudjelovanje u Moot Courts natjecanjima,
znanstvenim projektima te da budu demonstratori. Najbolje se studente svake godine posebno ističe i nagrađuje.
Iznimno uspješnim studentima pravilima fakulteta priznaju se posebna prava. Sustav školarina formiran je na način
da visina školarine ovisi o uspješnosti studenata, pri čemu
su najuspješniji studenti u potpunosti oslobođeni plaćanja
školarine. Velik broj novopridošlih asistenata i znanstvenih
novaka odabran je upravo iz redova najuspješnijih studenata. U suradnji s Društvom diplomiranih pravnika Pravnog
fakulteta u Zagrebu omogućavamo uspješnim diplomiranim studentima našeg Fakulteta pronalaženje atraktivnih
zaposlenja. Vodimo posebnu brigu i o studentima koji žive
i studiraju u naročito teškim socijalnim uvjetima i to na
način da ih oslobađamo plaćanja školarine.
Potrudili smo se da tjelesne poteškoće ne budu zapreka za
studiranje na našem Fakultetu. Nepokretnim i slabo pokretnim osobama omogućen je pristup prostorijama Fakulteta. Digitaliziramo ispitnu literaturu kako bismo omogućili slijepim i slabovidnim osobama nesmetano studiranje.


PRAVNI FAKULTET STAROMODNA
JE INSTITUCIJA
Pravni fakultet ponosan je na svoju višestoljetnu tradiciju. Međutim, Pravni je fakultet moderna visokoškolska ustanova u kojoj se primjenjuju suvremene tehnike
podučavanja. Uveden je niz inovativnih oblika nastave:
simulirana suđenja (Moot Courts), vježbe u kojima sudjeluju eminentni pravnici iz prakse, pravna praksa u
odvjetničkim i javnobilježničkim uredima te na sudovima. Opremljeni smo najmodernijom informatičkom
tehnologijom. U našoj informatičkoj učionici pristupite
internetu – najvećim svjetskim pravnim bazama podataka
(lexis-nexis, euro-lex). Predavanja i ostali oblici nastave
izvode se uz korištenje suvremene informatičke tehnologije. Za naše studente organiziramo tečajeve informatičke

izobrazbe. Svaka katedra ima svoju mrežnu stranicu s detaljnim informacijama o predmetu. Prijavljivanje ispita
provodi se elektronički, putem studomata. Od sljedeće
godine planiramo izvođenje dijela nastave na engleskom
jeziku. Osnovnim i naprednim tečajevima stručnih stranih jezika osposobljavamo vas za međunarodnu karijeru.
 PRAVNI FAKULTET STVARA FAHIDIOTE
Studiranjem na Pravnom fakultetu stječu se potrebne
vještine i znanja (povijest, ﬁlozoﬁja, sociologija, informatika, ekonomija, politika, strani jezici) koja vam omogućuju uspješno snalaženje u suvremenom društvu.


NEMA POSLA ZA NAS PRAVNIKE
Nećete naći svježe diplomiranih pravnika na burzi rada.
Europske integracije, dolazak stranih kompanija i jačanje domaćeg gospodarstva stvaraju dodatna perspektivna
radna mjesta.
MISLIŠ LI DA PO ZAVRŠETKU PRAVNOG
STUDIJA MOŽEŠ POSTATI SAMO ODVJETNIK
ILI SUDAC? KRIVO!!!
MOŽEŠ POSTATI I:













predsjednik države / premijer / ministar
odvjetnik, državni odvjetnik pravobranitelj
sudac
javni bilježnik
župan, gradonačelnik, načelnik, pročelnik (državna
uprava)
manager, predsjednik ili član uprave, korporativni pravnik (gospodarstvo)
veleposlanik, konzul (diplomacija)
političar (EU, Vijeće Europe, UN)
novinar
znanstvenik (akademija, fakultet, institut)
međunarodna karijera
nevladin sektor (NGO)

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu nudi široko obrazovanje u području društvenih znanosti, stvara cjelovite
osobe, akademske građane sposobne doprinijeti razvoju
društva i pravne države.

